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Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saker tatt av rektor på fullmakt (rektorfullmaktsnotater)
• Kunngjøring av stilling som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, datert 30.
mai 2017
• Kunngjøring av stilling som bibliotekdirektør, datert 24. mai 2017
• Rektorfullmakt – oppnevning av instituttleder ved Nordisk institutt for sjørett (NIFS) ved
Det juridiske fakultet, datert 10. april 2017
• Oppnevning av medlemmer til søkekomité for rektor- og prorektorvalg våren 2017, datert
27. oktober 2016
Øvrige saker
• Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid om administrative systemer
• Ny samarbeidsavtale Norges idrettshøyskole - UiO
• Ny samarbeidsavtale med Universitetet i Bergen
• Årsrapporten for forskningsetisk utvalg
• Informasjon om status for rekrutteringsprosessen av vitenskapsombud
• Universitetsarealer i Oslo universitetssykehus - finansieringsalternativer og eierforhold
• Referat fra møte med de ansattes foreninger 1. juni 2017
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Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid om administrative
systemer
Det vises til sak 2015/6025 behandlet den 23. juni 2015, hvor styret fikk en orientering om
samarbeidet mellom de fire institusjonene (UiB, UiO, UiT og NTNU) om anskaffelsesprosessen for
felles administrative systemer innen lønn, personal og økonomi med tilhørende moduler. Samt
orienteringssak til møte den 18. oktober 2016 hvor det ble gitt en status oppdatering. Og
orienteringssak til møte den 3. mai 2017, hvor det ble orientert om at Direktoratet for
økonomistyring (DFØ), som er en statlig aktør som leverer lønns- og regnskapstjenester til
departementene og flere andre statlige organer, blir vurdert som leverandør.
Orientering om status for DFØ prosess.
Direktoratet for økonomistyring (DFØ), er en statlig aktør som leverer lønns- og
regnskapstjenester til departementene og flere andre statlige organer. DFØ er underlagt
Finansdepartementet.
Høsten 2016 har det vært dialog mellom Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
Gjennom dialog med Kunnskapsdepartementet er de fire BOTT-institusjonene bedt om å
gjennomføre en grundig prosess der DFØ vurderes som tjenesteleverandør innenfor hele eller deler
av scopet for ERP-programmet. En slik vurdering må gjennomføres før markedsdialogen. DFØ kan
ikke gå inn i en offentlig anskaffelse på lik linje med eksterne leverandører.
Vurdering av DFØ som tjenesteleverandør
BOTT og DFØ har samarbeidet om prosessen og vår vurdering er at dette har vært en god prosess
med en åpen konstruktiv dialog mellom partene. Utgangspunktet har vært et grunnlag som er
tilnærmet lik en kravspesifikasjon som også kunne vært brukt mot det kommersielle/private
leverandørmarkedet. Denne måten å gjennomføre en slik prosess på er valgt for å så konkret som
mulig kunne vurdere DFØs tjenester.
Prosessen har vært delt opp i 4 iterasjoner, der DFØ og BOTT har hatt omfattende dialog
underveis. Dette for å sikre oss at uklarheter ikke skulle stoppe eller forsinke prosessen. I prosessen
har PwC vært ekstern kvalitetssikrer for begge parter. PwCs mandat har primært vært å
kvalitetssikre prosessen og i mindre grad ha synspunkter på aktørenes konklusjon.
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Prosessen, og resultatet så langt, har også vært forankret hos rektorene ved de fire universitetene.
Vurderingene viser at DFØ, med dagens leveranser til statlige virksomheter, på det nåværende
tidspunkt ikke vil kunne dekke BOTTs mål for programmet for Økonomi & HR. Imidlertid har DFØ
vært imøtekommende på at de gjennom fremtidige leveranser vil kunne bidra til å oppnå deler av
dette målet. Konkret viser prosessen at innenfor lønnsområdet er det grunn til å tro at DFØ vil ha
tilstrekkelig funksjonalitet på plass innen 1. januar 2020, og det samme gjelder basis
regnskapstjenester. Basert på dialogen vi har hatt ser vi at det er grunnlag for en videre dialog, som
vi ønsker å gjennomføre høsten 2017.
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Forskningsetisk utvalg - årsrapport
Vedlagt følger Forskningsetisk utvalgs årsrapport for 2016. Rapporten redegjør kort for utvalgets
sammensetning, og hvilke enkeltsaker og generelle saker utvalget har behandlet i 2016.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør
Hanna Ekeli
avdelingsdirektør

Vedlegg:
- Årsrapport for Forskningsetisk utvalg 2016
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Til: Universitetsdirektøren
Fra: Avdeling for personalstøtte
Dato: 13. juni 2017
Informasjon om status for rekrutteringsprosessen av vitenskapsombud

Bakgrunn
Universitetsstyret har vedtatt opprettelsen av to vitenskapsombud ved UiO, henholdsvis
for Humsam- og Mednat-området, og gitt nærmere mandat for ordningen. Det matematisk
naturvitenskapelige fakultet koordinerer kunngjøringen av Mednat-vitenskapsombudet.
Universitetsledelsen har hittil koordinert kunngjøringen av Humsam-vitenskapsombudet.
Status for rekrutteringsprosessen
Humsam-området:
Vitenskapsombudet for Humsam-området ble kunngjort 28. februar med søknadsfrist 21.
mars 2017. Det fulgte en ordinær 3 ukers søknadsfrist med kunngjøringen. Grunnet
manglede søkergrunnlag, ble søknadsfristen forlenget til 30. april 2017.
Ved første kunngjøringsfrist meldte det seg ingen søkere. Etter forlengelsen meldte det seg
én søker.
Før forlengelsen av stillingen ble dekanene oppfordret til å motivere potensielle kandidater
til å søke stillingen.
I samråd mellom innstillingsutvalg og universitetsledelsen ble det besluttet at
søkergrunnlaget ikke var godt nok, ikke minst grunnet stillingens spesielle karakter og
med utgangpunkt i ønsket om et bredt søkergrunnlag.
Stillingen ble nylig besluttet kunngjort på nytt. Det er ikke hensiktsmessig med en
kunngjøring før etter ferieavviklingen. Dekanene ønsker videre å bruke noe mer tid ti for å
motivere aktuelle søkere. Av denne grunn er det ønskelig med en søknadsfrist et godt
stykke ut på høsten.

O-sak 7 - side 25 av 31

Mednat-området
Stillingen ble kunngjort 3. april med søknadsfrist 30. april 2017. To søkere meldte seg
innen søknadsfristen. En av søkerne ble vurdert som klart ikke kvalifisert for stillingen.
Det var således manglende søkergrunnlag til stillingen, og den vil bli kunngjort på nytt.
Forskerombud Medfak:
Dekanen ved Det medisinske fakultet (Medfak) har opplyst at Medfak, OUS og Ahus er i
full gang med å lage et mandat og saksbehandlingsregler for et felles redelighetsutvalg, og i
fortsettelsen av dette vil man utarbeide et mandat for et forskningsombud. Siden
forslagene til dette skal behandles og godkjennes både i Medfak, OUS og Ahus, vil det
rimeligvis ta noe tid før det er på plass. Det antas at arbeidet vil være ferdigstilt på
ettersommeren, slik at man da kan sette sammen et redelighetsutvalg og utlyse stillingen
som forskningsombud.
Videre prosess
Dekanene innenfor Humsam-området har vurdert det som mest hensiktsmessig at
stillingene som vitenskapsombud kunngjøres etter ferieavviklingen med søknadsfrist i
september/oktober. Dekanene innenfor Mednat-området har tilsvarende gitt uttrykk for at
en søknadsfrist i høst er mest hensiktsmessig. Dekanene ønsker å benytte tiden frem til
dette for å motivere aktuelle søkere til å vise sin interesse for stillingene. Videre vil det bli
vurdert om kunngjøringsteksten kan forbedres ytterligere, dog innenfor mandatet for
stillingene. Det er videre en fordel at kunngjøringstekstene til begge stillinger er
forholdsvis sammenfallende, siden de springer ut av et felles mandat.
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MØTEREFERAT
Møte: IDF-møte
Dato: 1.6.2017
Saksnr.: 2017/1248
Til stede:
Fra arbeidsgiversiden:
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Irene Sandlie, Ragnhild Hennum, Johannes Falk Paulsen, John Skogen, Ellen
Johanne Caesar, Lars Oftedal, Jorulf Brøvig Silde, Hanna Ekeli, Erik Gulbrandsen, Mari Theodorsen
(referent)
Fra arbeidstakersiden:
Kathrine Stensløkken (FF), Christian Rødsrud (FF), Natalia Zubillaga (NTL), Tobias Langhoff (NTL), Olav
Stanly Kyrvestad (Akademikerne), Tina Næss (Akademikerne), Yngve Hafting (HVO)
Sak 1: Status Bott - informasjon
Johannes Falk Paulsen orienterte kort om status, og presiserte at informasjonen ikke må deles videre
før etter 2. juni. Vurderingen av DFØ vil foreløpig konkludere med at løsningene DFØ har i dag ikke
oppfyller kravene universitetene har. Samtidig har DFØ signalisert at de er villige til å gå inn i en
prosess for å bevege sine løsninger i den retningen BOTT-samarbeidet ønsker. Dette kan innebære at
man går videre med en prosess for å se nærmere på hva DFØ kan utvikle. Hvis det skal være
interessant å inngå et samarbeid er det noen rammer som må på plass, blant annet at DFØ må ha
rammevilkår som gjør at de kan utvikle sine løsninger, det må utvikles en modell for strategisk
samarbeid og at universitetet må ha tilgang til egne data. Den økonomiske rammen må også
tydeliggjøres. DFØ har åpnet for et mer finmasket tjenestetilbud som gir universitetene større
valgfrihet med tanke på hvilke tjenester som skal inngå.
NTL spurte hva tidsperspektivet er, og hvilke konsekvenser arbeidsgiver ser med dette scenariet.
DFØ kan ikke ta opp universitetene som kunde før tidligst 2020. Det vil ikke være store endringer før
vi får ny leverandør. Gitt en avtale med DFØ vil de sannsynligvis stå for systemdrift, men det vil
fortsatt være stort behov for egen kompetanse på løsningene. Tjenester knyttet til lønn kan vi i
større grad velge selv
NTL spurte om organisasjonene kan få tilsendt tilbudet fra DFØ.
Tilbudet kan foreløpig ikke sendes ut, det må spesifiseres og detaljeres nærmere.
Falk Paulsen vil i neste IDF orientere om prosjekt digitalt læringsmiljø og oversikt over helsefaglig
forskning.
Sak 2: Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018 - drøfting
Ellen Johanne Caesar orienterte om årsplan 2018-2020 og fordeling 2018. Det er tre nye
virksomhetsovergripende tiltak knyttet til utviklingsmeldingen, humaniorameldingen og utvikling av
administrative løsninger for felles tjenester, se vedlagte presentasjon. Det er ikke gjort store
endringer fra styresaken som ble behandlet i mai.
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NTL spurte om hvordan avbyråkratiseringskuttene håndteres, og om det ser sendt noen bestilling til
fakultetene om dette. NTL ser at flere enheter setter i gang prosesser begrunnet i disse kuttene.
Fakultetene er autonome og rammestyrte, og det er ikke sendt ut noen signaler fra
universitetsledelsen om hvordan dette skal håndteres. Samtidig har universitetsstyret generelt
oppfordret fakultetene til å se på hvordan ressursene brukes, men det er ikke noe mer enn en
generell oppfordring til å bruke ressursene mest mulig hensiktsmessig.
Sak 3: Senter for læring og utdanning - drøfting
Hanna Ekeli viste til det oversendte utkastet til styresak. Her er det blant annet foreslått
sammensetning av styre og budsjett. Det er viktig å understreke at rapporten bare er et
underlagsdokument, og at styret vil fatte beslutningene som setter rammene for det videre arbeidet.
Det er flere avklaringer som gjenstår, blant annet hvordan UB og FFS skal knyttes til senteret.
Bemanningsplan ble etterspurt i forkant av møtet. Det foreløpig for mye som gjenstår til at
arbeidsgiver kan legge fram et reelt forslag til bemanningsplan nå. Bemanningsplan vil bli drøftet
med tjenestemannsorganisasjonene i et senere møte.
NTL har forståelse for at noen avklaringer gjenstår, men har samtidig behov for å vite hvilke oppgaver
som vil ligge til nye stillinger på senteret for å vurdere om dette er oppgaver som utføres av dagens
ansatte. Både ansatte på FUP og DML gjør oppgaver nå som skal ligge til senteret, og de ansatte
trenger å vite om oppgaver vil bli flyttet fra stillingene deres. NTL presiserer at det av hensyn til de
ansatte er viktig at dette kommer på plass så raskt som mulig.
NTL spurte om ansatte på FUP som skal gjøre oppgaver for senteret skal flyttes fysisk. De ansatte er
opptatt av hvor de skal ha kontorer, og at de vitenskapelig ansatte på FUP ønsker å beholde
nærheten til fagmiljøet.
Hanna Ekeli sa at samlokalisering er et ønske, men det er noe man må se nærmere på i samarbeid
med instituttet og de ansatte. Foreløpig har man ingen lokaler å flytte et samlet senter til.
Akademikerne spurte om arbeidsgiver også vil komme tilbake til om senteret ligge direkte under
styret eller plasseres et annet sted.
Hennum orienterte om at fakultetsstyret ved UV vil behandle saken 5. juni. Man kan ikke ta stilling til
dette uten å ha hørt UV-fakultetets syn.
NTL sa at hvis UV blir vertsfakultet er det naturlig at de også har tilsettingsmyndighet og håndterer
lønns- og personalspørsmål.
Sak 4: Kompensasjonsordninger for universitetsstyret - drøfting
Irene Sandlie orienterte kort om forslaget. Bakgrunnen for at saken tas opp er at representanter for
fast vitenskapelig ansatte har foreslått å beholde mulighet for frikjøp/driftsmidler. I tillegg har
Studentparlamentet foreslått en endring i godtgjørelsen for studentrepresentantene.
Organisasjonene har ingen kommentarer til forslaget.
Sak 5: Utdanningstermin - drøfting
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Ragnhild Hennum la fram forslaget om å endre retningslinjene for forskningstermin til å omfatte
forsknings- og utdanningstermin.
Akademikerne er positive til forslaget.
NTL spurte har som ligger i at fakultetene har mulighet til å lage supplerende retningslinjer. Hvis
arbeidsgiver skal definere innholdet legger det sterke føringer. Det er viktig at ansatte selv få velge
hva de skal bruke tiden til. NTL foreslår at det skrives inn at den ansatte selv må bestemme innholdet
i utdanningstermin.
Ragnhild Hennum svarte at det forslaget legger opp til er det samme som for forskningstermin, der
man også må utarbeide en søknad og få planen godkjent av arbeidsgiver før terminen.
Sak 5: Miljø- og klimastrategi - drøfting
Jorulf Silde presenterte utkast til miljø- og klimastrategi ved UiO.
NTL er positive til strategien. I teksten står det at man skal synliggjøre miljøkompetanse ved alle
utlysninger ved UiO. Det bør presiseres til alle stillinger der det er relevant.
Hovedverneombudet trakk fram målet om å øke arealeffektiviteten med 5 %. Dette vil potensielt
trekke inn ansatte også utenfor EA. Det er viktig at ansatte og brukere involveres i dette arbeidet.
John Skogen svarte at de legger vekt på at arealeffektivisering som foreslås må være realistisk og
gjennomførbart. Berørte brukere vil bli involvert. Det er også potensiale for å opp mer effektiv
arealbruk gjennom ryddig av lager og tekniske rom.
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